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Hej framtidens kollegor! 
 

Nyhetsbrevet är tillbaka efter sommaren och under hösten är det mycket som står på 
agendan! Projektet arbetar ständigt för att ni ska lyckas ta er fram i etableringsprocessen 
och slutligen erhålla svensk yrkeslegitimation och arbete som farmaceuter.  Det är dock 
viktigt att ni tar ansvar för er egna utveckling och deltar på de aktiviteter som kan gynna just 
er! 

Höstens studiebesök  
 
Under hösten anordnar SENNA ett antal Studiebesök som ni kan delta på kostnadsfritt. 
Studiebesök är ett perfekt tillfälle att utveckla sitt kontaktnätverk, lära sig om olika 
farmaceutiska roller/företag samt få upp synen för en potentiell arbetsplats. Följande 
studiebesök är planerade, anmälan för respektive besök öppnas löpande: 
  
o   19/9: Studiebesök på Novartis Kista (Stockholm) 
Anmälan: https://invajo.com/l/DVvTG4cdPl 
o   9/10: Studiebesök på Bluefish Pharmaceuticals (Stockholm) 
Anmälan: inte öppen ännu 
o   15/10: Studiebesök på Apoteksgruppens huvudkontor (Stockholm) 
Anmälan: inte öppen ännu 
o   3/12: Studiebesök på Pfizer (Stockholm) 
Anmälan: inte öppen ännu 
 
Det planeras fler studiebesök i bl.a. Malmö och Umeå, mer information kommer när det är 
klart. 
 

Farmaforum 4/11-2019! 
Snart är det dags för vår efterlängtade arbetsmarknadsdag, Farmaforum!  Under denna 
heldag ställer apoteksaktörer och rekryterare från läkemedelsbranschen ut i syfte att träffa 
er, farmaceuter med utländsk examen. Under dagen pågår en speed-dating session (korta 
intervjuer) där ni får knyta kontakt med olika rekryterare. 

 

Integrationsföreläsning med Charbel Gabro!! 

Under Farmaforum anordnas även en föreläsning om integration och mångfald! Detta är 
något som vi upplever att ni behöver under er etablering. Föreläsningen kommer 
förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för hur det svenska samhället är uppbyggt och 
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fungerar. Vi ska tillsammans lyssna på den fantastiska föreläsaren Charbel Gabro, som själv 
är från Syrien men uppväxt i Sverige.  

Anmälan till Farmaforum kommer att läggas upp via SENNAs kanaler inom kort.  

Plats: Uppsala Universitet, BMC. 

Tid:  4:e November kl. 9:00 - 17:00 

Praktikplatser inför det praktiska kunskapsprovet 

I ett samarbete med stora apotekskedjor som Kronans Apotek, Apoteket AB och Apotek 
Hjärtat har vi haft möjligheten att erbjuda praktikplatser för deltagare som är anmälda till 
det praktiska kunskapsprovet. Praktiken erbjöds på apotek i närheten av där den utländska 
farmaceuten bor. Syftet med praktiken är att hjälpa till att situationsanpassa språket och lära 
känna miljön på svenska apotek. Denna möjlighet kommer att finnas inför nästa praktiska 
kunskapsprov för dem som är anmälda. 

Studiecirkel och Inläsningsstöd 
Den 12:e september skriver en del av er det teoretiska kunskapsprovet via Uppsala 
Universitet. Inför detta prov har SENNA erbjudit studiestöd, både online och fysiskt. Detta 
kommer även att erbjudas inför nästa provtillfälle som rimligen äger rum i januari.  Mer 
information läggs upp på SENNAs hemsida samt på sociala medier när det närmar sig. 

Projektledare påminner om: 
- Läkemedelsakademins kostnadsfria e-utbildningar som presenterades i nyhetsbrev 

nr. 2. Mer information om kurserna finns här: 

https://www.lakemedelsakademin.se/utbildning-kurser/online/nyanlanda-

farmaceuter/ 

- Individuell rådgivning/information: 

SENNA-projektet erbjuder en så kallad individuell rådgivning för dig som nyanländ 

farmaceut. Rådgivningen avser 60 minuter och du väljer själv att ta del av denna 

tjänst via telefon eller via ett personligt möte med projektledaren Sara. Boka här! 

- Kontakta mig om ni har frågor om legitimationsprocessen, anställningar, praktik eller 

bara har idéer om vad vi ska ha för aktiviteter i projektet. 

Sara.antar@sverigesfarmaceuter.se 

- Håll utkik på Linked-In, Facebook samt Instagram @projektsenna för nyheter och 

aktiviteter inom projektet. 
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